
zpnÁv.l NnzÁvrslÉHo AUDIToRA
pro republikový sněm politického hnutí NnzÁvrsr,Í

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závérky politického hnutí NEZÁusLÍ (dále také ,,řInutí")
sestavené na základě ěes\ých úěetních předpisů, která seskládá zrozvaW k3I.I2.202l, wkazlJ
zisku a ztráý za rok koněící 3|.L2.202I a přílohy této úěetní závětky, která obsahuje popis
použiých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Úaa;e o Hnutí jsou uvedeny na
stránce 1 přílohytéto úěetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní zívérl<a podává věrný a poctivý obraz akÚiv a pasiv politického
hnutíNEZÁVISLÍ xst. t2.2021anákladů,výnosůavýsledku jejíhohospodaření zarok
končící 31. t2.202l v souladu s česlcými účetními předpisy.

Zóklad pro uýrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditoru České republiky
pro audit, kteými jsou mezinrárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu odpovědnost auditora zaaudit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a
Etickým kodexem přťatym Komorou auditoru České republiky jsme na [Inutí nezávislí a splnili jsme
i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace,
které jsme shromáždili' poskytrrjí dostateěný a vhodný základpro vyjádření našeho ýroku.

ostatní informace uvedené ve výročníJinanční 7próvě

ostatními informacemi jsou v souladu s $ 2 písm. b) zákona o auditorech infonnace uvedené
ve výroění finanění zprávě mimo účetní závěrku anaši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán [Inutí.

Náš vyrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však souěástí našich
povirrrrostí souvisejících s auditem účetní záněrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení,
zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi
znalostmi o úěetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak týo infomrace nejeví
jako ýznamně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech

ýznatnných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto
posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální
náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda
případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek ěiněný na základě
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jiždokážeme posoudit, uvétdime,že

o ostatní informace, které popisují skuteěnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závérce,
jsou ve všech qýznamných (materiálních) ohledech v souladu s úěetní závěrkou a

o ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základé poznatků a povědomí o Hnutí, k nimž jsme dospěli při
provádění auditu' ostatní informace neobsahují ýznamné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci
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uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné ýznamné (materiální) věcné
nesprávnosti nezj istili.

odpovědnost statutdrního orgánu Hnutí za ťtčetní zóvěrku

Statutární orgán llnutí odpovídá za sestavení účetní závérky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s ěeskými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, kteý považuje za
nezbytný pro sestavení úěetní závěrky tak, aby neobsahova|a ýznamné (materiální) nesprávnosti
způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán [Inutí povinen posoudit, zdaje Hnutí schopno
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti ýkající se jejího
nepřetržitého trvání a použtti předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní zětvěrky,
s qýjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Hnutí nebo ukoněení jeho ěinnosti, resp.
kdy nemá jinou reálnou možnost než tak uěinit.

odpovědnost auditora za audit úěetní aÍvěrlE

Naším cílem je ziskat přiměřenou jistotu, že úěetrrí závěrka jako celek neobsahuje qýznamnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není ziárukou, že audit provedený
v souladu s ýše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závérce odhalí případnou existující
ýznamnou (materiální) nesprármost. Nesprávnosti mohou vztttkat v důsledku podvodů nebo chyb a
považují se za ýznamné (materiální), pokud lze reáině předpokládat, Že by jednotlivě nebo v souhrnu
mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé úěetní závérky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

Identifikovat a vyhodnotit rizika ýznanné (materiální) nesprávnosti úěetní zátvérky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato izika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich zák|adé mohli vyjádřit qýrok. Riziko,
že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu' je větší než
riziko neodhalení ýznamné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou bý tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí' nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Hnutí relevantním pro audit v takovém rozsahu'
abychom mohli nawhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abychom mohli vyjádÍitnánor na úěinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

Posoudit vhodnost použiQých účetních pravidel, přiměřenost provedených úěetních odhadů a
informace, které v této souvislosti statutární otgán řInutí uvedl v příloze účetní závěrky.

Posoudit vhodnost použiti předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení úěetní závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromiížděné důkazní informace existuje ýznamná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou uýznamně zpochybnit
schopnost Hnutí nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru' že taková ýznamná (materiální)
nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této
souvislosti v pÍíloze účetní závérky, a pokud t5rto informace nejsou dostateěné, vyjádřit
modifikovaný výrok. Naše závěry ýkajíci se schopnosti Hnutí nepřetržitě twat vychéaejí
z dttkaznich informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo
podmínky mohou vést k tomu, že llnutí zttati schopnost nepřetržitě trvat.

a

a

a

a
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a Vyhodnotitcelkovou prezentaci, členěníaobsahúčetní zátvěrky, včetněpřílohy, adáieto,zda
úěetní záxěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem' ktery vede k věrnému
zobrazeni.

Naší povinností je informovat statutrární orgián mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a
o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných qýznamných nedostatků
ve vnitřrrím kontrolním systému.

FINECO audit spol. s r.o.

Ke Kamenině 453ll8, ostrava-Hrušov
evidenění ěislo 243

Ing. Ivo Knopp
stafutánrí auditor a jednatel spoleěnosti
evidenění ěíslo l537

ostrava, 31' . března 2022.

IttlE{,{i autii.t spol. s r.o
Ke Karnenině 18/453

7'r1 a0 ostrava-Hrušov
I-..l1.Č: C7'2#66a92

podpis arazítko
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NEZÁVISLÍ poHtické hnutí

Účetni závérka
k 31. 12,2021

FIbiECO audit spol. s r.o.
Ke Kanrcrri2ě l81453

711\tJ L]sl6a-Hrušov
nIČ| ( ':Z,?-53b6a92



Rozvaha podle Přílohy č' 'l
Whlášky ě. 504/2002 sb.

Účetní jednotka dořuči:
'l x příslušnému Íin. orgánu

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)

lČo

60458399

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

NEáusLí - politické hnutí
Raisova 1066/6
Mariánské Hory
709 00

označení AKTIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetnÍho období

Stav k posled. dni
účetního období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.l. aŽ A.lV 1

A. I Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.l.'1. aŽ A.l.7 I
A. t. t.

4.1.2.

A. t. 3.

A. 1.4.

A. t. s.

A. 1.6.

A. t.7.

Nehmotné uýsÍedky uýzkumu a vlývoje (012) 2

Software (013) 3

ocenitelná práva (0í4) 4

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5

ostatnÍ dlouhodobý nehmotný majetek (01s) 6

Nedokončený dlouhodobý nehmolný majetek (041) 7

Pos\[nuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) I
A.il Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A'll.'l. aŽ A.ll"l0. 20

A. lt. 1.

A. il.2.

A. il.3.

A. il.4.

A. il. 5.

A. il.6.

A. il. 7.

A. il. 8.

A. 11.9.

A. il. 10.

Pozemky (031) 't0

Umělecká díla' předměty a sbírt<y (032) 't1

Stavby (021) 't2

Hmotné movité věci a jejich soubory (o22) 13

Pěstitelské celky trvalých porostŮ (025) 14

Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) 15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 16

ostatní dlouhodobý hmotný majetek (02e) 17

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (o42) 18

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) '19

A. ill Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A'lll'1. aŽ A'lll.6. 28

A. ilt.'r.

A. ilt. 2.

A. ilt. 3.

A. ilt.4.

A. ilt. 5.

A. ilt.6.

PodÍly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) 21

Podíly - podstatný vliv (062) 22

Dluhové cenné papíry džené do splatnosti (063) 23

Zápůjčky organizačním složkám (066) 24

ostatnÍ dlouhodobé zápůjčky (064 25

ostatní dlouhodobý Íinanční majetek (06e) 26

A. IV oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.lV.1. až A.lV.1 1 40

A. tv. 1.

A. tv.2.

A. tv.3.

A. tv.4.

A. tv. s.

A. lv.6.
A. tv.7.

A. tv. L
A. tv.9.

A. tv. 10.

A. tv. 11.

oprávky k nehmotným ýsledkům vtl'zkumu a uývoje (072) 29

oprávý k softwaru (073) 30

oprávky k ocenitelným právŮm (074) 3'l

oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 32

opÍáVky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (07e) 33

oprávky ke stavbám (081) 34

oprávky k samostatným hmotným moviým věcem
a souborŮm hmotnÝch movihÍch věcí (082) 35

oprávky k pěstitelshim celkŮm trvalých porostŮ (085) 36

oprávky k základnímu stádu a taŽným zvířatŮm (086) 37

oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 38

oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (08e) 39

I'INECO auJir spol. s r.CI
Ke Kanelině 1Bl453

71l 00 oá.r:ava-Hrušov
|,IČ: í]2253 66ag2



označení AKTIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k
účetn

posled. dni
ího období

a b c 1 2
B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.l. aŽ B.lV 41 299 326
B. t. Zásoby celkem Součet B'l.'1. aŽ B'l.9 51

B. l. í.
8.t.2.

B. t.3.

B. t.4.

B. t. 5.

B. t.6.

B. t. 7.

B. t. 8.

B. t. 9.

Materiál na skladě ('t't2) 42

Materiál na cestě (íí9) 43
Nedokončená ýroba ('t21) 44

Polotovary vlastní vtýroby (122) 45
\Áýrobky ('t23) 46

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) 47
ZbožI na skladě a v prodejnách ('t32) 48

ZboŽí na cestě (13e) 49
Pos\[nuté zálohy na zásoby (314) 50

B. il. Pohledávky celkem Součet B.ll"1 . aŽ B.ll.'19. 71 50 50
B. il. 1.

B. il. 2.

B. il. 3.

B. il.4.

B. il. 5.

B. il.6.

B. il.7.

B. il. 8.

B. il.9.

B. il. 10.

B. lt. 11.

B.I.'12.

B. lt. 13.

B. lt. 14.

B. il. 15.

B. il. 16.

B. il. 17.

B. il. 18.

B. il. 19.

odběratelé (311) 52

Směnky k inkasu (312',) 53

Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54

Poslrytnuté provozní zálohy (314) 55

ostatní pohledávky (315) 56

Pohledávky za zaměstnanci (335) 57

Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 58

Daň z příjmů (341) 59

ostatní přÍmé daně (342) 60

Daň z přidané hodnoý (343) 6'1

ostatní daně a poplatky (345) 62

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 63

Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) 64

Pohledávky za společníky sdruŽenými ve společnosti (358) 65

Pohledávky z pevných termíno\,ých operací a opcí (373) 66

Pohledávky z vydaných dluhopisŮ (375) 67

Jiné pohledávky (378) 68 50 50
Dohadné Účty aktivní (388) 69

opravná poloŽka k pohledávkám (3s1) 70

B. ilt Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.lll. 1. až B.lll.7 80 248 275
B. lll.'Í.

B. ilt.2.

B. ilt. 3.

B. llt.4.

B. ilt. 5.

B. il1.6.

B. ilt. 7.

PeněŽní prostředky v pokladně (211) 72 146 147
Ceniny (213) 73

PeněŽní prostředky na účtech (221) 74 102 128
Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75

Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 76

ostatní cenné papíry (256) 77

Peníze na cestě (261) 79

B. IV Jiná aKiva celkem Součet B.lV.'l' až B.lv.2 84 I 1

B' lV. í.
B. tv.2.

Náklady příštích období (381) 81 1 I

Příjmy příštích období (385) 82

Aktiva celkem Součet A. až B. 85 299 326

FINECO audit spol. s r.o
Ke Kanrerripě 18/453

711 00 oxr{ya-Hrušov
D!Č: CZ2-*66a92



označení PASIVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a b c 3 4
A. Vlastni zdroje celkem Součet A.l. až A.!|. 86 294 326
A. I Jmění celkem SoučetA.l.1. aŽA.l.3. 90

A. t. 1.

A. 1.2.

A. t.3.

Mastní jmění (e01) 87

Fondy (s11) 88

oceňovacÍ rozdíly z přeceněnÍ Íinančního majetku a závazkŮ (s21) 89

A.il fsledek hospodaření celkem Součet A.ll.1 aŽ A.ll'3. 94 294 326
A. ll' í.
4.I.2.
A. il. 3.

Účet rrysledku hospodařenÍ (s63) 91 x 32

Mýsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (e31) 92 -339 x
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (e32) 93 633 294

B. cizí zdroje celkem Součet B.l. až B.lV 95 5

B. t. Rezervy celkem Hodnota B.1.1 97

B.t. 1 Rezervy (e41) 96

B. il. Dlouhodobé závazky celkem součet B.ll.1. až B.ll'7 105

B. il. t.

B. lt. 2.

B. il. 3.

B. lt.4.

B. il.5.

B. il. 6.

B. il. 7.

Dlouhodobé úvěry (e51) 98

\ýdané dluhopisy (e53) 99

Závazky z pronájmu (e54) 100

Přijaté dlouhodobé zálohy (e55) 101

Dlouhodobé směnky k úhradě (e58) 't02

Dohadné úěty pasivní (38e) 103

ostatní dlouhod obé záv azls1 (e5e) 104

B. ilt. Krátkodobé závazky celkem Součet B.lll.'1. až B'lll'23. 129 5

B. ilt. 1.

B. ilt.2.

B. ilt. 3.

B. ilt.4.

B. ilt. 5.

B. |il.6.

B. llt.7.

B. ilt. 8.

B. il1. 9.

B. lll. í0.

B' lll.'íí.
B. lll. í2.

B. llt. 13.

B. ilt. 14.

B. ilt. 15.

B. lll. í6.

B. ilt. 17.

B. llt. 18.

B. lll. í9.

B. ilt.20.

B. ilt.21.

8.I1.22.

B. ilt.23.

Dodavatelé (321) 106 5

Směnky k úhradě (322) 107

Přijaté zálohy (324) 108

ostatní závazky (325) 109

Zaměstnanci (331) 110

ostatní závazky vŮči zaměstnancům (33s) 111

Závazý k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) 112

Daň z příjmŮ (341) 113

ostatní přÍmé daně (342) 114

Daň z přidané hodnoý (343) 1í5
ostatní daně a poplatky (345) '1 16

Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) 1'.t7

Závazlgve vztahu k rozpočtu orgánů Územ' samospr. celků (348) 1't8

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírú a podílů (367) 119

Závazky ke společníkŮm sdruŽeným ve společnosti (368) '120

Závazky z pevných termínovtých operací a opcí (373) 121

Jiné záuazky (37e) 122

Krátkodobé Úvěry (231) 123

Eskontní Úvěry (232) 124

Vydané krátkodobé dluhopisy (241\ 125

Vlastní dluhopisy (255) 126

Dohadné účý pasivní (38e) 127

ostatní krátkodobé Íinanční Výpomoci (24s) 128

Fi]\ECŮ auújt:
Ke Karnenihě

7n AA As{a,n,

spol. s r.o
18/453

-Hrušo.r
DIČ:c22.53660s2



označení PASIVA čÍslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni
účetního období

a b c 3 4
B. IV Jiná pasiva celkem součet B.lV.1. až B.lY.2 133
B. tv. 1.

B. tv.2.

Výdaie příštích obdobÍ (383) í30
\ýnosy příštích obdobÍ (384) 131

Pasiva celkem Součet A. ď B. 134 299 326

Sestaveno dne: 't4.03.2022 Podpisovtý záznam statutámÍho orgánu Účetní jednotky
nebo podpisou/ vzor lzické osoby, která je Účetní jednotkou

Y*..-
Právní forma Účelní jednotky Předmět podnikání \ IPozn.

á a

Ke Kanreni,ně l8/453
7 1 1 00 asv(a:ra-lIrušov

DIČ:CZ25;266097



Výkaz zisku a áráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 sb.

Účetní jednotka dořučí:
'l x příslušnému Íinančnímu orgánu

vÝrnzzsKu A ZTRÁTY
v plném rozsahu

ke dni 31.12,2021
(v celých tisících Kč)

lČo

60458399

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

NEáVlSLí - politické hnutí
Raisova 1066/6
Mariánské Hory
709 00

irINECii aridir spol. s r.o
Ke Kamerri'rě 18/453

7] ] 00 as&+a'Hrušo,t
|,iČ: CZ25lr 66ag2

označení TEXT Číslo
řádku

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

5 6 7
A. Náklady 1

A. t. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.l.1. aŽ 4.l.6" 2 97 97

A. l.t Spotřeba materiálu, eneÍgie a ostatních neskladovaných dodávek 3 29 29

A. t.2. Prodané zboží 4

A. t.3. opravy a udrŽování 5

A. t.4. Náklady na cestovné 6 14 14

A. t.5. Náklady na reprezentaci 7 4 4

A. t.6 ostatnÍ sluŽby I 50 50

A.II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.ll.7' aŽ A.ll.9. I
A.il.7 Změna stavu zásob vlastní činnosti 10

A.il.8 Aktivace materiálu, zboŽí a vnitroorganizačních služeb 1'.!

A.il.9 Aktivace dlouhodobého majetku 12

A. ilt. osobní náklady Součet A.lll.í0. až A.lll.14. 't3

A. lll. 10. Mzdové náklady 14

A. ilt. 11 Zákonné sociáln í pojištění 15

A. ilt. 12. ostatní sociální pojiŠtění 't6

A. ilt. 13. Zákonné sociálnÍ náklady 17

A. ilt. 14. ostatní sociální náklady 18

A. IV Daně a poplatky Hodnota A.|V.15. 19

A. lv.'15 Daně a poplatky 20

A.V ostatni náklady Součet A.V.'1 6. až A.Y -22. 21 18 18

A. V. 16. Smluvní pokuý, Úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 í8 18

A.V.'t7 odpis nedobýné pohledávky 23

A. V. 18. Nákladové úroky 24

A. V. í9' Kursové ztráty 25

A. V. 20. Dary 26

A. V.21 Manka a škody 27

A-V.22- Jiné ostatní náklady 28

A. VI. odpísy' prodaný majetek, tvorba a použiti rezerv
a opravných položek součet A.Vl.23' aŽ A'Vl'27

29

A. Vt. 23. odpisy dlouhodobého majetku 30

4.Vt.24. Prodaný dlouhodobý majetek 31

A. Vt. 25. Prodané cenné papíry a podíly 32

A. Vt. 26. Prodaný materiál 33

A.Vl.27 Tvorba a pouŽití rezerv a opravných poloŽek 34

A. Vil. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.Vll.28 35

A. Vil. 28. Poslrytnuté členské příspěvky a přÍspěvky zÚčtované mezi
orqanizačními sloŽkami

36



označení TEXT Číďo
řádku

Činnosti

HIavní Hospodářská Celkem
5 b 7

A. Vlil. Daň z příjmů Hodnota A.Vlll.29 37

A. Vilt. 29. Daň z přÍjmů 38

Náklady celkem součet A.l. aŽ A.Vlll. 39 115 115
B. Výnosy 40

B. t. Provozni dotace Hodnota B.l.'l 41

B.t. I Provozní dotace 42

B. il. Přijaté příspěvky Součet B'll'2. až B.ll'4. 43 147 147
B.il.2 Pňjaté příspěvky zúčtované mezi organizačními sloŽkami 44

B.il.3 Pňjaté příspěvky (dary) 45 120 120
B. |t.4. Přtjaté členské přÍspěvky 46 27 27
B. il1. T ržby za vlastn í výkony a za zboži 47

B. lv ostatní vtýnosy součet B'lV.s. aŽ B.lV.10. 48

B. tv. 5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuý a penále 49

B. tv. 6. Platby za odepsané pohledávky 50

B. tv.7 Výnosové úroky 51

B. tv. I Kursové zisky 52

B. tv.9. Zúčtování fondŮ 53

B. tv. 10 Jiné ostatní výnosy 54

B. V. Tžby z prodeje majetku Součet B-V"l 1 ' až B.V.'l5. 55

B.V. í1 Tžby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56

B. V. 12. Tžby z prodeje cenných papíru a podílŮ 57

B. V. 13. Tžby z prodeje materiálu 58

B. V. 14. Výnosy z krátkodobého Íinančního majetku 59

B. V. 15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60

Mýnosy celkem Součet B.l. aŽ B.V 61 147 147
c. Výsledek hospodaření před zdaněnim ř. 61 - (ř. 39 - ř.37) 62 32 32
D. Výsledek hospodaření po zdaněni ř.62 - ř. 37 63 32 32

Sestaveno dne: 14.03.2022 Podpisovtý záznam statutámího orgánu Účetní jednotky
nebo podpisoý vzor ýzické osoby, Kerá je účetní jednotkou

F"*t
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikánÍ Pozn.

FINECO a tsp
Ke Kamenipě 18/453

7i1 00 asrfua'rL1rušov
tl|Č: CZ25366a92



RtzpoltrtcxÉ xnurí
ruezÁvlslí

pnÍroHA v ÚČnrxÍ znvfrRCE
sestavené ke dni 3l.l2.202l
(v souladu s vyhláškou č.50412002 Sb. v platném zněni)

1'. Ponis účetní jednotky:

Název:
Zkratka strany:
Právní forma:
Sídlo:
Den registrace:
Císlo registrace
Identif,rkační číslo:

2. Právní forma účetní jednotky

Právní forma účetní jednotky je politická strana / politické hnutí.

3. Vymezení účelu. pro který byla účetní iednotka zřízena

Politické hnutí NEZÁvIslÍ ;e registroviíno podle zákona ě. 424l1gg1 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích ve znění předpisů jej doplňujících a pozměňujících.
Smyslem činnosti hnutí je umoŽrit politicky organizovaným i politicky neorganizovaným oběanům
aktivní účast na správě obcí, krajů a státu v rámci prosazování reálné politiky na základě
demokratických principů, občanské rovnoprávnosti a vzájemné tolerance cestou parlamentní a
pffmé demokracie. Hnutí působí nauzemiČeské republiky.

4. ostatní činnosti účetní lednotky

Nejsou.

5. Statutární orgán

Statutárním orgánem hnutí NEZÁVISI-Í je republiková rada, která je tvořena předsedou,
místopředsedou (místopředsedy) a dalšími členy. Zalnutíjedná předseda, případně místopředseda
nebo místopředsedkyně na základě pověření předsedy ve vymezených zá|ežitostech a v době
nepřítomnosti předsedy ve všech záleŽitostech.

NEZÁVISLÍ
NEZ
politické hnutí
Raisova 106616,709 00 ostrava _ Mariánské Hory
8.9.1994
ÚS_oS/1 -881194
60458399

Předseda hnutí:
Místopředseda hnutí:
Místopředsedkyně hnutí

Mgr. Patrik Hujdus
Mgr. Bc. Martin Polášek
Ing' arch. Liana Janáčková

lJi}ílLŮ auciit spol. s r.c-l. strana

Ke Kanleýsně l 8/453
_?il00ofava^Hrušov

ntČ; c:r:s:sr.,cqz

tIEzÁvtsLÍ, Příloha v účetni závěrce zarok202l podle vyhlášky č. 504/2002 sb.



R=z
PoLlTlcKÉ HNUTí

ruezÁvlslí

6. Informace o zakladatelích

Politické hnutí NEZÁvtsrÍ vzriklo dnem registrace v Praze, kdy jej dne 8.9.l99 4 zaregistrovalo
ministerstvo vnitra České republiky pod číslem II/S _ oslt _ -tbtfi 

jako politicťý subjekt
NpzÁvIslÍ.

7. Učetní období. za které je sestavena účetní závěrka a rozvahov.Ý den

Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok. Rozvahoqým dnem podle $ 19 odst. 7 zákona
č' 563lI99l Sb., o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZoÚ"1, je31.I2.2O21.

8. Použité účetní metody a znůsob zpracování účetnÍch záznamů

. Účetní jednotka potlžívásoustavu podvojného účetnictví.

. Cenné papíry, podíly apod. orgartizace nepořídila.

. oceňovací rozdí|y organizace nepoužila.

. Účetní jednotka nevytvořila žádné opravné poloŽky, ani rezervy.
' Účetní jednotka neodepisuje, protože nevlastní žádný dlouhodóbý majetek.. Vzájemné zttětování se nevyskytlo.
' Účetní jednotka nepouŽívá kursové rozdi|y,protože nedisponuje s devizovými prostředky.. Účetní jednotka dosud nevytvořila žádnéfondy
. Účetní zántamyjsou zpracovávány dle ZoÍJ.
r ý daném účetním období se nevyskytly žádné odchylky od metod podle $ 7 odst. 5 ZoÚ,

které by měly vliv na majetek azávazky,případně na finanční situaci a ýsledek
hospodaření účetní jednotky.

9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů

Účetní záznamyjsou uschovávány po dobu, která je v souladu se ZoÚ.
Po zaúčtování jsou řádně ozračeny a uloženy v sídle účetní jednotky. UloŽení, skartace a archivace
účetních záznamů probíhá podle platných předpisů o skartačnímÍizenía archivaci.

10. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činností

Hlavní činnost:

Náklady:
Výnosy:
Zisk:

ll5.374,37 Kč
147.600'00 Kč
32.225,63Kč

Hospodářská vedlej ší ěinnost:

Nebyla v roce 202l provozována.

rvszÁvIslÍ, Příloha v ísěetni závěrce zarok}O2l podle vyhlášky č. 504/2002 sb.

r;ii.ii "- -' ',::Jit spol. s r.o"
Ke. K,,. /l 'r'53

7i l 00 osfuvá-Hrušov
DIČ: CZ2.5366092
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11. Informace o zaměstnancích

Účetní jednotka neměla v účetním období 2O2l žádnézaměstnance.

12. Informace k rozvaze a qýkazu zisku a ztrát

organizace vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 50412002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona číslo 563/199l Sb. o účetnictví, ve mění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, u kteých hlavním předmětem není podnikání, pokuá účdjí v soustavě pbdvojného
účetnictví.

Vlastní jmění účetní jednotky je 0 Kč.
V účetním období nebyl pořízen žádný majetek ani ceniny.
Úeet lzs - jiné pohledávky vykazuje ,ůrtut.k 50.000 Kč. Bude řešen v roce 2022'
V účetním období nevmikl žádný dluh, u něhož zbytková doba do splatnosti přesahuje 5 let ani
dluh kryý zárukou.
Náklady účetní jednotky byly běžné povahy (organizační a administrativní služby, propagační
materiály a náklady na reprezentaci).
Výnosy tvořily především příjmy z dari, příspěvků za mandáty vzešlé z krajských voleb
a členských příspěvků ělenů politického hnutí.

\aňz příjmu právnické osoby je 0 Kč.
Učetní závěrka byla zpracována za předpokladu nepřetržitosti trvání účetní jednotky.
Mezi datem sestavení účetní závérky arozvahoým dnem nedošlo k Žádným skuteěnostem, které by
mohly změnit pohled na účetní závěrku.

13. Přijaté dary. příspěvkv za mandáty. členské příspěvky

Dary: 45.000,00 Kč
Příspěvky zamandáý vzešlé z krajských voleb: 75.000,00 Kč
Clenské příspěvky: 27.600,00 Kč

14. Zoůsob v.vpořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období

Ztráta za rck2020 byla uhrazena znerozdělených zisků minulých let.

15. Okamžik sestavení účetní závěrlry a jmenování auditora

okamŽik sestavení účetní závěrky je 30.3.2022.
Audit úěetní závěrky provedla společnost FINECO AUDIT, spol. s r.o., cena 15 tis. Kč + DPH.

Zpracovalz
Mgr. Patrik Hujdus, podpis

Rtzpot-tttcxÉ xnurí
NEzÁusLí

Y*x"
NezÁvlslÍ, Příloha v účetní závěrce zarok202l podle vyhlášky ě. 504/2002 Sb.

iII{'L-UC auiíit spcl' s r.c.
Ke Kmletrtně ] 8/45ď ",*uti1a0. o/áva_Hrušov

'ť'IČ: C725365a92


